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CAFEEN I MÅLØVHALLEN 
Cafeteriet i den nye Måløvhal har fået nye 
forpagtere og er derfor åbnet igen. Det er Må-
løv Boldklub, der har samlet en energisk og 
engageret gruppe medlemmer, som på frivil-
lig basis har sat kræfterne ind på at få Cafeen 
til at fungere som et naturligt tilholdssted for 
sportsudøvende børn, unge og voksne. Indtil 
videre har de startet ud med en tre måneders 
prøveperiode, og premieren var den 26. april. 
Åbningstiderne er foreløbig: 

Mandag til fredag kl. 17 – 21 

Lørdag og søndag kl. 10 - 16  

Vi ønsker dem held og lykke og vil selvfølge-
lig støtte dette tiltag, hvilket vil sige, at man 
naturligvis køber sine drikkevarer i cafeen, 
når man bliver tørstig efter andet en vand in-
den for cafeens åbningstider. 

GENERALFORSAMLING 
Den ordinære generalforsamling 2006 afhol-
des den 23. maj kl. 19:30 i klublokalet i Gl. 
Måløvhal. Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Sædvanen tro byder klubben på en bid brød 
og lidt til tørsten 

SOMMERSPIL 
Den ordinære sæson slutter med udgangen af 
april - undtagen dog ungdomsafdelingen, som 
fortsætter med fuld styrke frem til 31. maj. 
Solen og forårsaktiviteterne i haven og på 
goldbanerne trækker generelt så meget i med-
lemmerne, at hallerne alligevel ville stå halv 
tomme, hvis de var åbne. Men åbne tomme 
haller indbyder til uorganiserede aktiviteter og 

i værste fald hærværk. Derfor samler MBC 
alle aktiviteter til onsdag fra kl. 19 til 21 i Gl. 
Måløvhal frem til 22/6. Alle medlemmer er 
velkomne til at komme og spille i disse timer. 
Det gælder såvel voksen fællesspil, banetime-
spillere og senior spillere. Eneste betingelse 
er, at man er indstillet på, at alle der kommer, 
skal have noget ud af timerne. Voksen Fæl-
lesspil vil stille med en ”Spilstyre” som hol-
der et vågent øje med hvad der foregår og 
som kan gå ind og sætte spillerunder om nød-
vendigt. 

KLUBMESTERSKAB 2006 
Klubmesterskabet blev i år afviklet i ugen fra 
den 24. til den 29. april. De indledende kampe 
i single blev afviklet mandag, mixdouble tirs-
dag og doublerne torsdag, og finalerne blev 
spillet lørdag eftermiddag. Det var i år kun 
nødvendigt at bruge begge haller til afviklin-
gen af doublerne torsdag. Alle øvrige kampe 
blev afviklet i den gamle hal. I alt deltog 109 
medlemmer aktivt, og der blev spillet over 
150 kampe plus at der var mange tilskuere på 
bænkene. Et stort arrangement, som blev af-
viklet i en både sportslig og social atmosfære: 
En flot afslutning på sæsonen, som krævede 
meget arbejde. Men takket være de mange 
frivillige, som gav en hånd med ved dommer-
bord, oprydning i hallerne m.m. fungerede alt 
perfekt. 

Præmiemodtagerne 
M-Rækken 

DS 1 Tine Arentzen 
HS 1 Ole Simonsen 
 2 Michael Christiansen 
 3 Jeppe Krag 
 3 Lasse Reimers 
DD 1 Malene Reimers/Mie Nielsen 
HD 1 Ole Simonsen/Michael Christensen 
 2 Ole Mathorne/Jonas Frederiksen 
MD 1 Berit Qvist/Michael Mogensen 
 2 Anette Hommelgaard/ 

Ole Simonsen 
A-rækken 

DS 1 Marie Michlenborg 
HS 1 Lars Østergaard 
 2 Peter Clausen 
DD 1 Helle Sommer/Merete Giessing 



 2 Tine M. Petersen/Nina W Hansen 
HD 1 Ib Jensen / Torben Nielsen 
 2 Jesper Kristensen/Morten Terstrup 
 3 Lars Østergaard/Carsten Sander 
 3 Jakob Jespersen/Claus Påskesen 
MD 1 Tina Barslund/Torben Nielsen 
 2 Lise Mikkelsen/Jakob Jespersen 
 3 Nina W Hansen/Ib Jensen 
 3 Helle Sommer/Ole Thystrup 
B-rækken 

DS 1 Pernille Pedersen 
HS 1 Henrik V. Thune 
DD 1 Inge Kristensen/Lene Juul 
HD 1 Jan Jeppesen/Ole Flysta 
MD 1 Merete Giessing/Henrik Thune 
C-rækken 

HS 1 Michael Grøn 
HD 1 Vagn Nielsen/Alan Skaarup 
 2 Eiliff Clausen/Jan Andersen 
MD 1 Inge Kristensen/Gert Olsen 
 
Alle resultaterne kan ses på klubbens hjem-
meside: www.maalov.dk  

KLUBFESTEN 2006 
For første gang blev årets klubfest afviklet i 
cafeteriet i den nye hal. På grund af det re-
kordstore deltagerantal på 70 var det ikke 
muligt at klemme os sammen i klublokalet i 
den gamle hal. Men lokalet viste sig ganske 
egnet til formålet, så det er nok ikke sidste 
gang denne løsning vælges.  

Maden blev leveret af legendariske Yvonne, 
og under middagen blev præmier og pokaler 
overrakt til vinderne. Toni Madsen sørgede 
beredvilligt for at alle kvindelige vindere fik 
et knus med på vejen. Der blev endvidere 
forsøgt afsunget flere vanskelige sange med et 
noget tvivlsomt resultat - rent musikalsk.  

Pokalen til "Årets Senior spiller" gik i år til 
Jesper W. Nielsen på grund af hans store ar-
bejde i udvalget - ikke mindst på den sociale 
front. Jesper var desværre ikke til stede under 
festen, men da traditionen jo byder at pokalen 
konstant skal fyldes op, oprettede baren be-
redvilligt en konto til Jesper in absentia.  

Cafeteriapokalen blev i år tildelt Finn 
Mathorne, for hans utrættelige arbejde med at 
organisere voksen fællesspil afdelingen, samt 

hans arbejde med at øge integrationen mellem 
vore tre primære afdelinger: Ungdom, voksen 
fællesspil og senior.  

Aften sluttede med levende musik fra et 4 
mands pigtrådsorkester, som spillede alle de 
gode gamle hits fra det grå gulds ungdom. 
Musikken faldt dog tilsyneladende fint i de 
flestes smag, så dansegulvet var kun tomt i de 
få pauser, orkesteret undte sig selv. 

Igen i år kunne man glæde sig over et røgfrit 
festlokale. Selvom der ikke var annonceret 
rygeforbud, udviste vore rygende medlemmer 
en flot selvdisciplin og fortrak til "sportstor-
vet" når der skulle ryges.  

 
Finn Mathorne modtager Cafeteriapokalen 

 



UNGDOMSAFDELINGEN 

KLUBMESTERSKAB 
Årets klubmesterskaber blev afviklet i week-
enden d. 16. & 17. april. Rigtig mange ung-
domsspillere deltog - og som altid var der 
mange gode kampe og mange glade og stolte 
vindere. 

TAK for den store forældreopbakning, det er 
dejligt når man både kan se og høre tilskuerne 
i hallen. 

Årets modtager af FAIRPLAY-pokalen blev: 
Esben Snoer Iversen 

 

 

Præmiemodtagerne 

U 9 
HS 1 Matthias G Simonsen 
 2 Mathias A Kristensen 
 3 August Mazin-Lange 
 3 Morten Malmstrup 
U 11 
HS 1 Thomas Rørbech 
DS 1 Thea Sonne 
 2 Marina Madsen 
 3 Annette Hesdorf 
 3 Josephine D Staalhøj 
DD 1 Thea Sonne & Marina Madsen 
 2 Annette Hesdorf & Natascha Marfelt 
U 13A 
HS 1 Jonas Jeppesen 
DS 1 Lea Elkjær Tarpgård 
 2 Malene Spiegelhauer 
HD 1 Jonas Jeppesen & Thomas Rørbech 
DD 1 Astrid Hovman & Malene Spiegelhauer 
U 13B 

HS 1 Kristian Sommer 
DS 1 Josephine Helmer 
 2 Daniella Stamp 
HD 1 Kristian Sommer & Jacob Jensen 
DD 1 Josephine Helmer & Daniella Stamp 
U 15A 
HS 1 Nicklas Stub 
 2 Ken Jensen 
HD 1 Patrick Strøm-Hansen & Ken Jensen 
MD 1 Marie Jensen & Nicklas Stub 
U 15B 
HS 1 Mathias Pedersen 
 2 Morten Bo Veifert 
 3 Christian Ilsby 
 3 Sebastian Saxton 
DS 1 Mia Madsen 
HD 1 Mathias Pedersen & Morten Bo Veifert 
DD 1 Mia Madsen & Nadia Jensen 

FORÆLDREBARN TURNERING 
Lørdag d. 4. marts havde vi forældre barn 
turnering. 16 par deltog i et par fornøjelige 
timer, hvor forælder og børn spillede turne-
ring.  Alle fik spillet syv kampe af 10 min 
varighed så der var god mulighed for, at få 
sved på pande, hvilket også mange fik, da der 
blev kæmpet til det sidste. 
Tak til alle deltagere for god sportsånd og 
hensyntagen til de mange forskellige alders-
grupper. 

Spillerne var delt op i to hold. 

Vindere af hold 1 
 1. Simon 6 år og far Allan 
 2. Jonas 13 og far Preben 

Vindere af hold 2 
 1. Nana 11 år og mor Maibritt 
 2. Anne 11 år og far Carsten 

Der blev uddelt præmier til alle. Dem der ikke 
fik spillet sig til en 1. og 2. plads fik trøste-
præmier, som alle børn virkelig havde fortjent 
med det flotte spil de leverede. 
 
Billeder kan ses på 
www.bustersfamilie.dk/mbcfbf2006 

TURNERINGER 

Landsmesterskaber U15, individuelt  

Sarah Sonne og Rasmus Darger havde kvali-
ficeret sig til Landsmesterskaberne i Frederi-
cia i U15. I weekenden den 11. - 12. marts var 



de af sted.  Desværre havde Sarah influenza, 
så Sarah nåede kun mixdouble kampene og 
måtte derefter udgå. Sarah og Rasmus vandt 
den første mixdouble men tabte derefter. Til 
gengæld havde Rasmus fået en makker fra 
Roskilde BC 59 Esben Rasmussen. Det viste 
sig, at deres spillestil passede perfekt sam-
men. De endte med en tredje plads i herre-
double U15. Der var 42 par fra hele landet 
tilmeldt. Selv landsmesterskabs-vinderne gav 
de kamp til stregen i en meget tæt tre-sætter i 
semifinalen. 
Roskilde amt, som vi høre under, gik med 1. 
2. og som sagt 3. pladsen i herredoublerne, 
som gav Esben og Rasmus en bronze medalje 
om halsen. 
Jesper Sonne var med som holdleder for U15 
B og Thomas Rasmussen (træner) som amts-
leder. 
 
Landsmesterskaber i U11, individuelt 

Thea Sonne og Marina Madsen har været til 
LM i U11 D i weekenden den 4.-5. marts  
De fik en delt femte plads altså de var med i 
1/4 finalen - det var meget flot. 
 
Landsmesterskaber, hold  

Vores U15 drengehold og U15 pigehold var 
til LM i Vejen i weekenden den 7. – 9. april. 
Begge hold havde kvalificeret sig gennem 
holdkampe i løbet af vinteren, hvor de havde 
spillet mod de øvrige hold i Roskilde amt som 
vi dermed repræsenterede ved LM. 

Det var en meget hyggelig tur, som sædvanlig 
med stor forældre- og søskende deltagelse. 

Det gik fantastisk! 

Pigerne fik sølv - kun 1 point efter det vin-
dende hold og drengene fik guld.  

Det var en hård men dejlig weekend. Hver 
spiller spillede henholdsvis 6 eller 5 singler 
den 1. dag og 5 eller 6 doubler næste dag. 
Allerede 1. dagen var der mange ømme musk-
ler sidste på dagen efter de mange hårde kam-
pe og bedre var det bestemt ikke efter nattens 
hvile, hvor det igen først hjalp da de fik gang i 
kroppen. 

Vi forældre havde det bestemt ikke bedre. Vi 
skulle naturligvis følge alle kampene: 66 
kampe på to dage, hvor pulsen konstant var på 

160 og endda steg yderligere da vi kunne se, 
hvor det bar hen ad. 

Jo det var en anstrengende weekend 

Stort tillykke til pigeholdet som består af 
• Astrid Engblom 
• Sarah Sonne 
• Marie Jensen  
• Line Zaar 
• Og holdleder Jesper Sonne 

Og til drengeholdet 
• Ken Jensen 
• Michael Spange Olsen 
• Patrick Strøm Hansen   
• Rasmus Darger 
• Og holdleder Torben Jensen 

Og til Thomas Rasmussen der er træner for 
børnene. Flot klaret Thomas. 

Der ud over skal Thomas også have tak for 
den store opbakning til børnene. Som sædvan-
lig var Thomas til stede da Måløv børnene 
spillede denne gang som amtsleder.  

Det skal nævnes, at Thomas ikke kun deltager 
ved de store stævner som LM men også ved 
de almindelige turneringer gennem året, hvor 
Thomas kommer så ofte som muligt til stor 
glæde for alle, uanset alder og hvilken række 
man spiller i. 

Danmarksmesterskaber, individuelt  

Sarah Sonne og Rasmus Darger var til Dan-
marks mesterskaber for ungdom i Grindsted i 
weekenden den 21. – 23. april.  

Sarah Sonne vandt bronze i damedouble 
sammen med Simone Jørgensen fra Hvalsø og 
Rasmus Darger vandt sølv sammen med Es-
ben Rasmussen fra Roskilde BC59. 

 
Sarah og Rasmus 



 

Stort tillykke 

 

 PRAKTISKE FORHOLD 
På klubbens hjemmeside kan du holde dig 
orienteret om sæsonstart, aflysninger, se bud-
get og regnskab og meget mere. 

www.maalov.dk 

SÆSONKALENDER 
Ret til ændringer forbeholdes 

Aktiviteter 
2006 
3.– 31.maj  Sommerspil onsdag kl. 19 – 21 i Gl. Måløvhal 
23.maj Generalforsamling 
30. maj Sidste spilledag for Ungdom 

Aflysninger 
2006 
  
  
  

 


